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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Reitoria

Campus Avançado Formoso do Araguaia
Direção

 
 

EDITAL Nº 12/FAR/REI/IFTO, DE 13 DE MAIO DE 2021
 

RETIFICAÇÃO Nº 2

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA
O CAMPUS AVANÇADO FORMOSO DO ARAGUAIA DO IFTO

 
 

O DIRETOR DO CAMPUS AVANÇADO FORMOSO DO ARAGUAIA DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pela Portaria
6/2019/REI/IFTO, de 02 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União no dia 03 de
janeiro de 2019, seção 2, página 28, no uso de suas atribuições legais e regimentais e nos
termos da Lei n.° 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e da Portaria Norma�va n.º
5/2019/REI/IFTO, de 12 de fevereiro de 2019, torna pública a Re�ficação nº 2 do Processo
Sele�vo Simplificado para Contratação de Professor Subs�tuto para o Campus Avançado
Formoso do Araguaia do Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns,
em conformidade com o disposto a seguir.

1. RETIFICAÇÃO DO EDITAL

ONDE SE LÊ:

10.7. Os resultados da Prova de Títulos serão divulgados no sí�o
eletrônico h�p://www.i�o.edu.br/formoso, conforme cronograma (Anexo I), sendo
considerados como classificados para a Prova de Desempenho Didá�co - 2ª Etapa - somente
5 (cinco) candidatos com maior pontuação, observada a ordem decrescente da nota ob�da
na Prova de Títulos, após a aplicação dos critérios de desempate na forma do item 10.8, e
observada a reserva de vaga, sendo 4 (quatro) candidatos da ampla concorrência (lista geral)
e 1 (um) candidato da reserva de vaga para PcD (lista específica). Inexis�ndo candidato PcD,
os 5 (cinco) candidatos classificados serão da ampla concorrência.

 
10.9. Os candidatos não classificados na Prova de Títulos dentro do número máximo de 5
(cinco), conforme estabelecido no item 10.7, estarão automa�camente eliminados do
Processo Sele�vo Simplificado.
 
LEIA-SE:
10.7. Os resultados da Prova de Títulos serão divulgados no sí�o
eletrônico h�p://www.i�o.edu.br/formoso, conforme cronograma (Anexo I), sendo
considerados como classificados para a Prova de Desempenho Didá�co - 2ª Etapa - somente

http://www.ifto.edu.br/formoso
http://www.ifto.edu.br/formoso
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8 (oito) candidatos com maior pontuação, observada a ordem decrescente da nota ob�da na
Prova de Títulos, após a aplicação dos critérios de desempate na forma do item 10.8.
 
10.9. Os candidatos não classificados na Prova de Títulos dentro do número máximo de
8 (oito), conforme estabelecido no item 10.7, estarão automa�camente eliminados do
Processo Sele�vo Simplificado.
____________________________________________________________________________
 
ONDE SE LÊ:
ANEXO III
**Experiência Profissional
* a) somente será considerado exercício de magistério o cargo/função/emprego de professor
ou docente, não sendo consideradas outras denominações tais como qualificador, monitor,
auxiliar, estagiário em docência, instrutor, tutor, dentre outros similares a estes;
 
c) somente serão considerados como documentos comprobatórios do exercício e tempo de
magistério aqueles expressamente descritos e na forma do item II do Anexo IV e Carteira
Profissional de Trabalho, desde que contenha as informações mínimas específicas de
magistério.
 
LEIA-SE:
ANEXO III
**Experiência Profissional
a) somente será considerado exercício de magistério o cargo/função/emprego de professor
ou docente, não sendo consideradas outras denominações tais como qualificador, monitor,
auxiliar, estagiário em docência, instrutor, tutor, dentre outros similares a estes;
 
c) somente serão considerados como documentos comprobatórios do exercício e tempo de
magistério aqueles expressamente descritos e na forma do item II do Anexo III e Carteira
Profissional de Trabalho, desde que contenha as informações mínimas específicas de
magistério.
 

MANOEL DELINTRO DE CASTRO NETO
Diretor

 
 

Documento assinado eletronicamente por Manoel Delintro de Castro Neto,
Diretor, em 28/05/2021, às 07:20, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1311324 e o código CRC B75600A5.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23235.008619/2021-47 SEI nº 1311324


